
  احلليب : هل اهلدي للمتمّتع يكفيه عن أضحيته كما قال بن القّيم ؟

يكفيه يف احلّج أّما أهله يف بلده البّد هلم كما قلنا مرارا من أضحية أّما إذا مل يكن له أهل وحّج هو  الشيخ :

بنفسه أو معه أهله فال شّك واحلالة هذه أّن اهلدي يكفيه , أّما إذا حّج مثلي مثال وترك أهله يف بلده فعليهم 

  أضحية و البّد .

  احلليب : هل يوجد يف الّشوط األخري من السعي دعاء كما هو يف أّوله .

  يعين الّتكبري مثال و الّتهليل وما بينهما من الّدعاء ؟ الشيخ :

  نعم . احلليب :

  اجلواب هذا اّلذي حيضرين . الشيخ :

  احلليب : هل جيوز الّرمي بالّليل يف أيّام الّتشريق ألّي أحد أو أنّه ال جيوز إالّ عند الّضرورة ؟

قلنا آنفا يف املسجد من وجد حرجا يف الّرمي قبل املساء ودخول الّليل فله ذلك , أّما دون أن يشعر  الشيخ :

  بأّي حرج فال جيوز .

  ؟ ( إّن اهللا يبغض كّل جعظرّي جواظ )احلليب : ما هي مدى درجة صّحة حديث 

  ما تذكر أن هذا من األحاديث اّليت صّححتها مثّ رجعت عنها . الشيخ :

  احلليب : هو كذلك .

هو كذلك , كّنا ذكرنا يف بعض الكتب أنّه صحيح ّمث تبّني لنا فيه عّلة فرجعنا عن تصحيحه إىل  الشيخ :

  ه .تضعيف

  ؟ ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة )احلليب : وكذلك حديث 

هذا معروف الّضعف عندنا منذ أن عرفنا إسناده , ولعّله حيسن أن أذّكر ذه املناسبة أّن هذا احلديث  الشيخ :

كر منت هذا احلديث بعد وحنن نستن ( أّن من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون و هامان و قارون )متامه 

اإلستناد إىل تضعيفه من حيث إسناده لذلك ألّن املؤمن مهما كان سّيئ األعمال و األفعال وبعيدا عن تقوى اهللا 

ولذلك  ( من قال ال إله إّال اهللا نفعته يوما من دهره )تبارك و تعاىل فكما قال عليه الّسالم يف حديث البزّار 

بأّن تارك الّصالة إذا كان مؤمنا باّهللا و رسوله ّمث حيشر مع قارون و فرعون و مهان  فال يصّح أن حيشر و أن يقال

( أّن من مّدعي الرّبوبّية و األلوهّية وجيب أن يعلم كّل طالب علم أنّه قد ثبت يف الّصحيحني يف حديث الّشفاعة 

وان لنا كانوا يصّلون معنا و يصومون المؤمنين اّلذين يدخلون الجّنة يقولون يا ربّنا لنا و معنا في الجّنة إخ

معنا ويحّجون معنا فيقول الّرّب تبارك وتعالى انظروا فمن وجدتم منهم فأخرجوه من الّنار فيخرجون خلقا  



ما صفة هؤالء اّلذين تشّفع فيهم املؤمنون الّصاحلون الّسابقون إىل دخول اجلّنة إّم كانوا يصّلون  كثيرا )

هم كانوا يرتكبون بعض املعاصي و الّذنوب فدخلوا بسببها الّنار فجاءت شفاعة الّشافعني ويصومون وحيّجون ولكنّ 

( فيقولون يا رّب لقد أخرجنا من أمرتنا فيقول الّرب تبارك و تعالى ( فأخرجوا من النار من كان فأخرجتهم 

ن إيمان فيخرجون خلقا  في قلبه مثقال دينار من اإليمان ) فيعودون ويخرجون من كان في قلبه وزن دينار م

( ثّم بعد أن ترى فهل هؤالء من املصّلني ؟ ليسوا من املصّلني ألّن املصّلني أخرجوا يف الوجبة األوىل  كثيرا )

يخرجوا خلقا كثيرا يقولون " يا ربّنا قد أخرجنا من أمرتنا " فيقول ( أخرجوا من الّنار من كان في قلبه وزن 

( فيقول الّرب تبارك وهكذا حّىت يأيت يف اية احلديث  ون خلقا كثيرا )نصف دينار من اإليمان ) فيخرج

وتعالى ( شفعت المالئكة و شفعت األنبياء و شفع المؤمنون و لم يبق إّال شفاعة أرحم الّراحمين ) فيأمر 

ال ذرّة من يعين مل يصّل مل يزّك و إّمنا يف قلبه مثق بإخراج من لم يعمل خيرا قّط , من لم يعمل خيرا قّط )

إميان , هذا احلديث يف الّصحيحني و هو نّص صريح يف أّن عندنا شيئني اثنني , األّول ال جيوز قرن املسلم تارك 

الّصالة مع قارون وهامان و فرعون و الّشيء الثّاين أنّه ال جيوز تكفري تارك الّصالة إذا كان يؤمن ا و ال ينكر 

ّص صريح ينبغي أن يرفع اخلالف الّضارب أطنابه اليوم بني كثري من الّناس و شرعّيتها و إّمنا تركها كسال هذا ن

  خباّصة أّن مجاهري العلماء ال يرون تكفري تارك الّصالة كسال واحلمد هللا رّب العاملني .

  ؟ ( من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة )احلليب : وكذلك حديث 

عف عندنا منذ أن عرفنا إسناده , ولعّله حيسن أن أذّكر ذه املناسبة أّن هذا احلديث هذا معروف الضّ  الشيخ :

وحنن نستنكر منت هذا احلديث بعد  ( أّن من لم يحافظ عليها حشر مع فرعون و هامان و قارون )متامه 

وبعيدا عن تقوى اهللا اإلستناد إىل تضعيفه من حيث إسناده لذلك ألّن املؤمن مهما كان سّيئ األعمال و األفعال 

ولذلك  ( من قال ال إله إّال اهللا نفعته يوما من دهره )تبارك و تعاىل فكما قال عليه الّسالم يف حديث البزّار 

فال يصّح أن حيشر و أن يقال بأّن تارك الّصالة إذا كان مؤمنا باّهللا و رسوله ّمث حيشر مع قارون و فرعون و مهان 

( أّن لوهّية وجيب أن يعلم كّل طالب علم أنّه قد ثبت يف الّصحيحني يف حديث الّشفاعة من مّدعي الرّبوبّية و األ

المؤمنين اّلذين يدخلون الجّنة يقولون يا ربّنا لنا و معنا في الجّنة إخوان لنا كانوا يصّلون معنا و يصومون 

جوه من الّنار فيخرجون خلقا  معنا ويحّجون معنا فيقول الّرّب تبارك وتعالى انظروا فمن وجدتم منهم فأخر 

ما صفة هؤالء اّلذين تشّفع فيهم املؤمنون الّصاحلون الّسابقون إىل دخول اجلّنة إّم كانوا يصّلون  كثيرا )

ويصومون وحيّجون ولكّنهم كانوا يرتكبون بعض املعاصي و الّذنوب فدخلوا بسببها الّنار فجاءت شفاعة الّشافعني 

ّب لقد أخرجنا من أمرتنا فيقول الّرب تبارك و تعالى ( فأخرجوا من النار من كان ( فيقولون يا ر فأخرجتهم 



في قلبه مثقال دينار من اإليمان ) فيعودون ويخرجون من كان في قلبه وزن دينار من إيمان فيخرجون خلقا  

( ثّم بعد أن األوىل  ترى فهل هؤالء من املصّلني ؟ ليسوا من املصّلني ألّن املصّلني أخرجوا يف الوجبة كثيرا )

يخرجوا خلقا كثيرا يقولون " يا ربّنا قد أخرجنا من أمرتنا " فيقول ( أخرجوا من الّنار من كان في قلبه وزن 

( فيقول الّرب تبارك وهكذا حّىت يأيت يف اية احلديث  نصف دينار من اإليمان ) فيخرجون خلقا كثيرا )

ء و شفع المؤمنون و لم يبق إّال شفاعة أرحم الّراحمين ) فيأمر وتعالى ( شفعت المالئكة و شفعت األنبيا

يعين مل يصّل مل يزّك و إّمنا يف قلبه مثقال ذرّة من  بإخراج من لم يعمل خيرا قّط , من لم يعمل خيرا قّط )

سلم تارك إميان , هذا احلديث يف الّصحيحني و هو نّص صريح يف أّن عندنا شيئني اثنني , األّول ال جيوز قرن امل

الّصالة مع قارون وهامان و فرعون و الّشيء الثّاين أنّه ال جيوز تكفري تارك الّصالة إذا كان يؤمن ا و ال ينكر 

شرعّيتها و إّمنا تركها كسال هذا نّص صريح ينبغي أن يرفع اخلالف الّضارب أطنابه اليوم بني كثري من الّناس و 

  تكفري تارك الّصالة كسال واحلمد هللا رّب العاملني .خباّصة أّن مجاهري العلماء ال يرون 

  احلليب : هل جيوز للحاّج إذا ترك ميقات بلده أن يرجع إىل أقرب ميقات فيحرم منه ؟

  ال إّمنا حيرم من امليقات اّلذي جاوزه بدون إحرام . الشيخ :

  ماهي درجة صّحته ؟ ( سياحة أّمتي الجهاد في سبيل اهللا )احلليب : حديث 

  أنا ال أذكر اآلن , إذا كنت أنت أو غريك ذاكرا فأفدنا . شيخ :ال

  احلليب : هو حسن شيخنا .

  حسن , مذكور يف ّصحيح اجلامع ؟ الشيخ :

  احلليب : الّسلسلة الّصحيحة اجلزء الرّابع يف ما أذكر

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

اوزها يف أشهر احلّج دون إحرام إذا كان يف نّيته احلليب : رجل له بيت دون املواقيت وبيت قبلها هل جيوز له جت

  احلّج ؟

  إذا كان غالب سكنه يف اّلذي هو دون امليقات جاز و إالّ فال . الشيخ :

  درجة صّحته ؟ ( يا بن آدم تفّرغ لعبادتي أمأل قلبك غنى )احلليب : حديث 

  كذلك ال أذكر نعم .  الشيخ :

" لو كانت إحدى قدمي يف اجلنة واألخرى خارجها ما أمنت قوله  احلليب : اشتهر عن أيب بكر رضي اهللا عنه

  فما هي درجة صّحته ؟ مكر اهللا "



  ما أعرفه . الشيخ :

( ساعة و احلليب : ملاذا حيّرم بعض العلماء األناشيد اإلسالمّية مع أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم يقول حلنظلة 

  ؟ ساعة )

الم فصارت عبادة وكّل عبادة مل يتعّبدها أصحاب رسول اهللا صّلى اهللا عليه و آله ألّا نسبت إىل اإلس الشيخ :

وسّلم فال تعّبدوها فلو أّم جعلوها أناشيد عاديّة ومعانيها ال ختالف الّشريعة اإلسالمّية ما أحد ينكرها عليهم 

فإذا كان الّشعر   يحه قبيح )( الّشعر كالم فحسنه حسن وقبألّن الّشعر املباح كما جاء يف احلديث الّصحيح 

كالما عاديّا فله حكم العاديّات أي إنّه مباح أّما حينما ينسب إىل اإلسالم وأنّه ممّا جاءت به الّشريعة اإلسالمّية 

  فمن هنا يأيت اإلنكار , نعم .

  احلليب : ما هو الّدليل الّصحيح يف جواز رمي اجلمرات بالّليل ؟

ا سأل الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قال هو احلديث املعروف ال الشيخ :
ّ
" ما رميت إّال وقد ّصحيح أّن رجال مل

  . نعم . ( ال حرج )قال له عليه الّسالم  أمسيت "

احلليب : ذكرمت يف صفة صالة الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم أّن الزّيادة يف املنرب عن ثالث درجات بدعة نرجو بيان 

  ذلك ؟

ألمر إىل بيان ألّن منرب الّرسول عليه الّسالم كان له ثالث درجات فقط و الزّيادة على ما كان ما حيتاج ا الشيخ :

( كّل بدعة ضاللة و كّل ضاللة عليه الّرسول عليه الّسالم من اهلدى والّنور يف مثل هذه األمور يدخل يف باب 

منهّي عنه يف الّشرع أال وهو  زد على ذلك أّن اإلضافة على ثالث درجات يدخل يف باب آخر في الّنار )

( نهى رسول اهللا إضاعة املال و قد جاء يف الّصحيحني من حديث املغرية بن شعبة رضي اهللا تعاىل عنه قال 

فاّختاذ منرب ذي درجات أكثر من ثالث  صّلى اهللا عليه وسّلم عن قيل و قال وكثرة الّسؤال و إضاعة المال )

انيا فيه استعالء باملكان وثالثا وهو ما ذكرناه أّوال إنّه خمالف هلديه عليه الّصالة درجات أّوال فيه إضاعة للمال و ث

يضاف  ( و خير الهدى هدى محّمد صّلى اهللا عليه و آله و سّلم )و الّسالم وقد جاء يف احلديث الّصحيح 

لّصّف الثّاين أيضا والّنّيب إىل ذلك أخريا أنّه يقطع الّصّف األّول وقد يقطع أيضا إذا زادت الّدرجات قد يقطع ا

فاّلذي يّتخذ  ( من وصل صّفا وصله اهللا ومن قطع صّفا قطعه اهللا )صّلى اهللا عليه وسّلم قد صّح عنه قوله 

ولذلك فال جيوز الزّيادة على املنرب على  ( ومن قطع صّفا قطعه اهللا )وسيلة يقطع ا الّصّف مشله هذا الوعيد 

ذه املناسبة أن أذّكر أّن الّناس سبحان اهللا ! اليوم صاروا على طريف نقيض فمنهم من ثالث درجات والبّد يل يف ه

يبين املنرب الّطويل و الّطويل جّدا حّىت يقطع أكثر من صّف واحد كما ذكرنا ومنهم من تنّبه خلطأ هذا املنرب 



تال على ذلك بأن بىن شرفة و بىن الّطويل فلم يقنع مبنرب الّرسول عليه الّسالم املتواضع ذي الّثالث درجات فاح

هذا املنرب إىل تلك الّشرفة كّل هذا من باب الّتكّلف و من باب  ...درجا طويال يف داخل اجلدار فيصعد 

( ال تقوم الّساعة حّتى يتباهى الّناس املضاهاة ببناء املساجد وقد جاء عن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم قوله 

( اس عن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم ّمث قال مقتبسا أو بإيقاف منه عليه الّسالم رواه ابن عبّ  بالمساجد )

فاملنابر اّليت تبىن اليوم فيه تصّنع و فيها تكّلف ال مسوّغ له إطالقا  لتزخرفّنها كما زخرفت اليهود و الّنصارى )

يكون جداره قبلّي مسحا خطّا مستقيما  وكّل مسجد يراد بناؤه على سّنة الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم فينبغي أن

ليس فيه طاق أي حمراب ّمث ليس فيه منرب طويل و إّمنا هو ثالث درجات كما ذكرنا فيقف اإلمام جبانب هذا 

املنرب الّسّين وذلك يغنيه عن كّل شيء من احملدثات و أنتم تعلمون مجيعا أّن احملدثات كّلها ضالالت وقد حّذر 

( وإيّاكم من محدثات األمور فإّن كّل محدثة هللا عليه وسّلم يف حديث العرباض املعروف منها الّنّيب صّلى ا

  , نعم . ( وكّل ضاللة في الّنار )ويف احلديث اآلخر  بدعة وكّل بدعة ضاللة )

احلليب : عّلق البخارّي يف صحيحه عن عطاء أنّه من فاتته صالة العيد صّلى ركعتني و ذكر احلافظ بن حجر يف 

  ح الباري عن ابن مسعود أّن من فاتته صالة العيد يصّلي أربعا وصّحح سنده فما هو الرّاجح عندكم ؟فت

الّصالة تقضى كما فاتت هذه قاعدة فقهّية أخذت من بعض املفردات من الّسّنة الّنبويّة الّصالة تقضى   الشيخ :

كما يصّليها اإلمام أّما صالة أربعة فذلك   كما فاتت فصالة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعّي صّالها ركعتني

  رأي و ال جند له ما يشهد له من الّسّنة .

  احلليب : أال يشكل على هذا ما ذكرمتوه يف األجوبة الّنافعة يف املتخّلف عن صالة اجلمعة أو من فاتته اجلمعة ؟

  ال , ألّن ذاك نّص خاّص باجلمعة و ال يقاس . الشيخ :

  ض الّسلف آثار .احلليب : أيضا عن بع

  ال فيه حديث مرفوع يف هذا . الشيخ :

  . ...احلليب : هذه األسئلة اليت 

  طيب هات ما عندك . الشيخ :

يف سؤال حول مسألة أّن اّلذي ما طاف طواف اإلفاضة بالزيارة يف يوم الّنحر عاد حراما ذكرمت أن هذا  السائل :

وكذلك أبو داود أن احلديث صحيح  وأّن احلديث ال يشرتط يف احلديث اّلذي أخرجه الّطحاوي يف معاين اآلثار 

  . ...العمل به أّن الفقهاء عملوا به ألّن البيهقّي قال يشكل على هذا احلديث أّن الفقهاء 

  من اّلذي قال ؟ الشيخ :



ألئّمة أو أن البيهقّي أّن الفقهاء مل تعمل به ,فهل يشرتط بالعمل ذا احلديث أن يعمل به مثال أحد ا السائل :

  يروى فعل هذا األمر عن بعض الّصحابة ؟

أّوال لقد قلنا يف اإلجابة عن مثل هذا الّسؤال عن مثل هذا احلديث بأّن اهللا تبارك وتعاىل قد تعّهد  الشيخ :

أن للمسلمني أن حيفظ هلم شريعتهم و الّشريعة ليست إّال الكتاب و الّسّنة الّصحيحة ومل يتعّهد ربّنا عّز و جّل 

حيفظ هلذه األّمة من قال حبديث ما من األحاديث الّصحيحة فقد يوجد حديث وال نعلم حنن من عمل به من 

الّسلف فال يعين ذلك أّن أحدا من الّسلف مل يعمل به ولذلك نّص اإلمام الّشافعّي يف رسالته القّيمة وهي 

يف وجوب العمل به ولو مل نعلم من قال به من املسّماة بالّرسالة على أّن جمّرد كون احلديث ثابتا صحيحا كاف 

العلماء ألّن الّسّنة أصل مستقّل ال يلزمنا أن نعرف من عمل به أو ا , ثانيا قد وجد من عمل ذا احلديث كما  

كنت ذكرت فيما أذكر يف رسالة مناسك احلّج و العمرة قد عمل ذا احلديث بعض الّسلف ومنهم ولعّله عروة 

ي نعم , ولذلك يف اعتقادي أّن قول البيهقّي حينما ذكر الفقهاء أنّه ال يعين الفقهاء مثال األئّمة بن الزّبري أ

األربعة أو ال يعين الفقهاء الّسبعة بينما يعين ما هو أعّم من ذلك فإن كان يعين عددا مسّمى حينئذ نقول 

ة وهو ابن الّصحاّيب اجلليل هو بن الزّبري قد عمل والّدعاوي ما مل تقيموا عليها بّينات أبناؤها أدعياء فإذا كان عرو 

ذا احلديث فهذا يكفي لالستئناس ال لالحتجاج ألّن األمر كما قلنا احلديث حّجة بنفسه ال حيتاج أن يشهد له 

من العاملني به أما وقد وجد هنا من قد عمل به فيكفي أن نقول إّن احلديث بعد ثبوته وجب العمل به ومن ال 

للعمل باحلديث اّلذي ال يعلم عامال به فهذا قد قّدمنا له من عمل به و هذا يكفي باالحتجاج ذا يطمئّن 

  احلديث .

يقولون يف الّتمّتع أّن التمّتع البّد له أن يكون هو الّتلّفظ بإسقاط أحد الّسفرين هل هذا الّتعريف  السائل :

  ؟ ...صحيح 

 ...من ذلك حبيث أنّه يشمل القارن أيضا و ليس هناك يعين فصل أو  ال الّتمّتع يف لغة الّصحابة أوسع الشيخ :

.  

يعين لو مثال ذهب رجل من أهل جّدة واعتمر ّمث رجع يف أشهر احلّج ّمث أهّل باحلّج من جّدة هل عليه  السائل :

  دم ؟

  ما عليه شيء . الشيخ :

  ما عليه شيء يعين يعترب متمّتعا ههنا يف هذه احلالة ؟ السائل :

كيف ال ! أتى بالعمرة يف أشهر احلّج ّمث حتّلل ومعىن الّتحّلل إيش معناه هو يصنع ما حيّل للحالل وهذا   لشيخ :ا



  مبا يشاء يف حدود ما شرع اهللا . ...قد صار حالال فله 

  ما عليه هدي يعين . السائل :

  اهلدي الفدو كما يقولون .ما عليه دم , عليه هدي الّتمّتع هذا أمر مفروغ منه لكن أنت تعين ب الشيخ :

  ال ال أعين اهلدي . السائل :

  اهلدي واجب . الشيخ :

  طّيب ما يروى عن عمر بن اخلطّاب يف هذا هل صحيح ؟ السائل :

  وهو ؟ الشيخ :

" فيمن قام بسفرين يعين من أتى بعمرة يف أشهر احلّج ّمث عاد إىل أهله و أهّل أّن عمر بن اخلطّاب قال  السائل :

  فهل هذا صحيح عنه ؟ أنّه ال دّم " باحلجّ 

على كّل حال أنا ما أعرف هذا لكن هذا هو األصل وبه نفيت ال دم عليه يعين هنا ليس هو اهلدي كما  الشيخ :

  قلت لك آنفا إّمنا يعين ككّفارة أو كفدو نعم .

ّسلف مل يعمل باحلديث ذكرت بارك اهللا فيك أنّه ما عندنا ما نستطيع أن نثبت به أّن أحدا من ال السائل :

لكّن أهل العلم نقلوا عن الّصحابة رضي  ( من أمسى و لم يطف رجع حراما كما كان )املذكور آنفا وهو أنّه 

أّن منهم من فّسر ذلك بأّا شّوال و  (( الحّج أشهر معلومات ))اهللا عنهم أّن منهم من فّسر قول اهللا عّز وجّل 

على قولني إّما أّم يقولون أّا ذي احلّجة كّلها أو الطّرف الثّاين يقولون أّا ذو القعدة و ذي احلّجة واختلفوا 

عشر من ذي احلّجة وبناء على هذا اخلالف بني الّصحابة بنوا هل جيوز للحاّج أن يؤّخر أعمال الّنسك إىل عشر 

م ذلك يف كتب العلم ذكرها ذي احلّجة فقط أم أنّه يؤّخرها إىل آخر احلّج فبعض الّصحابة أفتوا أو ذكر عنه

اّلذين صّنفوا من الفقهاء يف هذا أنّه جيوز للحاّج أن يؤّخر أعمال املناسك إىل آخر ذي احلّجة للحاجة أفال ميكن 

  فهم هذا على أساس أنّه جييزون تأخري طواف اإلفاضة إىل آخر ذي احلّجة ؟

  أحدمها . أنت ذكرت أّن يف املسألة قولني طّيب هذا ختريج على الشيخ :

  نعم , على أحدمها . السائل :

  و ما هو الّتخريج على اآلخر . الشيخ :

  الّتخريج على اآلخر أنّه يطوف يوم العيد. السائل :

  طّيب هذا هو , هذا أّوال , ثانيا مىت تنتهي أعمال احلّج ؟ الشيخ :

  ذي احلّجة .على القولني إّما أن تنتهي يوم الّنحر أو أّا تنتهي يف آخر  السائل :



  ال , أقول أّوال إمجاعا مىت تنتهي اتّفاقا أال تنتهي يف اليوم الرّابع من يوم العيد ؟ الشيخ :

  بلى . السائل :

طيب فاّلذي يريد أن يزيد على ذلك ينبغي أن يأيت حبّجة ملزمة وهذه احلّجة مفقودة وال يوجد إّال ذلك  الشيخ :

صّح أن نتأّسى باحلنفّية وقبل أن نتأّسى م فنقول تعارضا فتساقطا القول وهو قول معارض بقول آخر وهنا ي

وحينئذ البّد من دليل خاّص يوّسع دائرة اإلتيان ببعض مناسك احلّج ال سيما واألصل هو ابتداءا هو الّرتتيب و 

وقوله عليه  لعمرة هللا ))(( و أتّموا الحّج و االعمل اّلذي جاء به الّرسول عليه الّسالم وهو املبّني ملثل قوله تعاىل 

فمادام أّن الّرسول عليه الّسالم ما صّح من قوله وال من فعله هذه الّتوسعة إىل  ( خذوا عّني مناسككم )الّسالم 

  آخر شهر ذي احلّجة فنحن مع القائلني األّولني

أيب داود يعين عن طريق ذكرمت يف هذا احلديث أّن ما يف الّطحاويّة يشهد لصّحته لكن احلديث اّلذي يف  السائل :

حمّمد بن إسحاق وقال عنه الّذهّيب إذا تفّرد يعين فحديثه منكر لكن احلديث اّلذي يف الّطحاوي يعين يروى عن 

ابن هليعة وقد صرّح بالّتحديث لكن اّلذي يروي عنه يف الطّريق األّول يف الّطحاوي عبد اهللا بن يوسف والطّريق 

يف مصطلح احلديث أّن عبد اهللا بن هليعة ممن قد اختلط و أّن العبادلة الّثالثة إذا رووا الثّاين ابن أيب مرمي فمعلوم 

عنه فحديثه يعين يرتقي إىل احلسن فهنا جند أّن عبد اهللا بن يوسف يعين أّن العبادلة الّثالثة مل يذكروا فهل هذا 

  يعّضد حديث حمّمد بن إسحاق؟

لعبادلة أو غريهم ممّن مسع منه قبل االختالط لصار احلديث على األقّل هو إذا كان احلديث برواية أحد ا الشيخ :

حسنا لذاته وأنا ال أذكر أّنين ذكرت إنّه حسن لذاته و إّمنا ذكرته شاهدا لرواية حمّمد بن إسحاق ولذلك 

  فالّتفصيل اّلذي ذكرته ال يرد يف هذا احلديث أليس كذلك ؟

  احلليب : كذلك شيخنا .

  يف صحيح أيب داود قلتم حسن أو صحيح .ذكرمت  السائل :

  . ...إي معليش مبجموع الطّريقني وليس بأّن أحدمها حسن  الشيخ :

( الّشمس يف املسجد قبيل صالة العشاء حتّدثتم عن صالة الكسوف قلتم أّا واجبة واستدللتم حبديث  السائل :

يعين فهل هذا احلديث يفيد  وا وتصّدقوا )( فإذا رأيتموها فصلّ إىل آخره  و القمر ال ينكسفان لموت أحد )

  وجوب الّتصّدق ؟

  . ( صّلوا وتصّدقوا وادعوا )كّل ما جاء فيه فهو واجب   الشيخ :

  كّله واجب ؟  السائل :



  ما اإلشكال يف هذا كله واجب و أنا أقول و احلمد هللا ألنّنا نزداد بالواجب تقرّبا إىل اهللا . الشيخ :

للّصالة يف املقربة إذا مات املّيت وصّليت عليه يف املقربة وما صّليت عليه يف املسجد شيخ بالّنسبة  السائل :

فأخ يقول أّن هذا احلديث موقوف على الّنّيب  ...فاحلديث هذا أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم صّلى على امرأة 

  صّلى اهللا عليه وسّلم .

  كيف موقوف يعين ؟  الشيخ :

  الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم هو اّلذي صّلى عليها ألنّه ..يعين ألّن  السائل :

  تقصد موقوف يعين خمصوص ؟ الشيخ :

  أيوه . السائل :

  طّيب صّحح تعبريك . الشيخ :

  يعين للّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم فقط  ؟ ...يعين إذا ذهبت أو أّي واحد صّلى ما  السائل :

  ليس خاّصا به عليه الّسالم الشيخ :

  ليس خاصا السائل :

  فكّل من فاته الّصالة على املّيت له أن يصّلي عليه بعد أن يدفن . الشيخ :

  بالّنسبة للّصالة هل تكّفر الكبائر كالزّنا و الّسرقة ؟ السائل :

  خّلصت من املسألة األوىل ؟ الشيخ :

  أيوه غريها . السائل :

  انتهيت من املسألة األوىل . الشيخ :

  . نعم السائل :

  جزاك اهللا خريا الشيخ :

  وإياك . السائل :

نذّكر بقوله عليه الّصالة والّسالم  -  ...ال ما  -اجلواب بإجياز نذّكر بقوله عليه الّصالة والّسالم مث ننظر  الشيخ :

( مثل الّصلوات الخمس كمثل وأنتم معشر العرب تساعدوننا على فهم هذا احلديث هل داللته عاّمة أم خاّصة 

جار غمر أمام دار أحدكم يغتسل فيه كّل يوم خمس مّرات أترون يبقى من درنه على بدنه شيء ؟ قالوا نهر 

قولوا يل هي الّصغائر أم هي  ال يا رسول اهللا قال فذلك مثل الّصلوات الخمس يكّفر اهللا بهّن الخطايا )

ال العرب األّولون ال , فإذا فّسرنا الكبائر و الّصغائر ماذا تفهمون من هذا احلديث ؟ هل يبقى من درنه شيء ق



احلديث بأنّه يعين تكفري الّصغائر يكون املعىن أيبقى من درنه شيء ؟ قالوا ال يعين من الّصغائر أّما الّدرن األكرب 

فيظّل قائما مالصقا بالبدن هل هذا هو معىن احلديث ؟ ما أظّن أعجمّيا مثلي يفقه هذا الفقه ويفهم هذا الفهم 

ي أن حتمل األحاديث املكّفرة سواء ما كان منها متعّلقا بالّصالة أو كان منها متعلقا باحلج  على لذلك ينبغ

تكفري كل الّذنوب سواء ما كان منها من الكبار أو الّصغائر كذلك مثال يشبه هذا احلديث متاما وحنن قادمون 

 سق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أّمه )( من حّج فلم يرفث ولم يفعلى احلّج إن شاء اهللا قوله عليه الّسالم 

أترون الوليد حينما تلده أّمه يولد حمّمال باألوزار و الكبائر ؟! طبعا ال إذن املكّفرات تشمل الكبائر و الّصغائر 

ولكن اّلذي جيب االنتباه له وهو يزيل املشكلة أو الّشبهة اّليت قد تقع يف بال الّناس فإذا كل واحد مصّلي مهما  

فمجّرد ما يصّلي غفرت ذنوبه و إن كانت مثل زبد  " تسعة وتسعني "ال كما يقولون يف بالد الّشاّم كان عام

البحر فأنا أريد أن ألفت الّنظر أّن هذه الّصالة اّليت من شأا أّا تكّفر الكبائر فضال عن الّصغائر ليست هي 

( اهللا عليه و سّلم قد قال يف احلديث الّصحيح  صالتنا حسبنا من صالتنا أن يكتب لنا نصفها ألّن الّنّيب صّلى

إّن الّرجل ليصّلي الّصالة ما يكتب له منها إّال عشرها , تسعها , ثمنها , سبعها , سدسها , خمسها , 

أي هذا الّنصف الذي  وقف عنده الّرسول عليه الّسالم و هذا يعين أنّه أحسن صالة يصّليها  ربعها , نصفها )

م نصفها فما بالك مبن ال يكتب له حّىت وال عشرها فاّلذي كتبت له من الّصالة نصفها أهي الّناس أن يكتب هل

ا قال عليه الّصالة و الّسالم يف حديث احلّج 
ّ
( رجع من ذنوبه كيوم اّليت تكّفر الّذنوب الكبائر هذه واحدة ّمث مل

من الّناحية العملّية الّشكلّية الظّاهرة ال  أهي حّجنا حنن يف هذا الّزمان اّلذي أكثرهم ال حيّجون ولدته أّمه )

حيّجون كما حّج الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم بل تراهم يعين حياولون الّتفّلت بأتفه األسباب بالقيام من الكثري من 

نه  الواجبات و اليوم كّنا نناقش فردا نظّنه من املسلمني الّصاحلني إن شاء اهللا على شيء من الّضعف فيما نعلم م

كان يريد أن يأخذ مّين فتوى بأنّه جيوز له أن يوّكل يف الّرمي يف اليوم الثّاين من أيّام الّتشريق يعين أن يتعّجل قبل 

الّتعّجل املشروع يوّكل أحدا يرمي عنه ومثل هذا كثري وكثري جّدا حياولون أن خيّففوا مناسك احلّج حّىت يصبح احلّج 

هذه كيوم ولدته أّمه يستحّقه غالبّية احلّجاج وهم ال يؤّدون احلّج على شكله أمر شكلي حمض فأقول هل الفضيلة 

( فلم يفسق ولم الظّاهر أّما لوازم احلّج هذا املكّفر اّلذي نّص الّرسول عليه الّسالم عليها يف احلديث الّسابق 

 يقال واهللا حّج فالن هل هذه الّصفات هي تالزم احلّجاج اليوم حّىت  يرفث خرج من ذنوبه كيوم ولدته أّمه )

القسم اآلخر من احلّجاج  ...هنيئا له غفرت له ذنوبه كّلها ال بالكاد كثري من الّناس أن يقال هلم حّجك مقبول 

وقد مسعنا من يسّب الّدين ويسّب رّب العاملني وهو يزعم أنّه خرج حاّجا يف سبيل اهللا أمثال هؤالء نقول هلم 

لذلك إذا استحضرنا هذه احلقائق  " وما حججت ولكن حّجت اإلبل "لقدمي بلسان ذلك الّشاعر العرّيب ا



وخالصتها أّن املصّلي ال نستطيع أن نقول كّل مصّل صّلى صالة كاملة كل حاج حج حجة كاملة إذا كان األمر  

كذلك ولذلك فاحلصول على الّصالة اّليت خترج صاحبها من الّذنوب كّلها واحلصول أيضا على حّجة خترج 

فإذن تبقى هذه األحاديث من  " أندر من الكربيت األمحر "صاحبها من الّذنوب كّلها هذا كما قيل قدميا 

األحاديث كما هو معلوم من الّرتغيب و الّرتهيب حتّض املصّلي على أن حياول أن حيسن الّصالة وأن يتقنها لعّله 

أبعد ما يكون كذلك احلّج حياول اإلنسان أن يتقن  حيظى بتلك املغفرة أّما أن جيزم بأنّه حّصل املغفرة هذا أمر

(( الحّج أشهر احلّج إىل بيت اهللا احلرام و يتجّنب الفسق و الرّفث والكالم املؤذي و اجلدل كما قال تعاىل 

فاّلذي حياول أن يتقن حّجته  معلومات فمن فرض فيهّن الحّج فال رفث و ال فسوق وال جدال في الحّج ))

ل ممّا جاء يف اآلية فلعّله يرجع كما ولدته أّمه نظيفا من كّل الّذنوب خالصة الكالم يرجى أن يكّفر  على هذا املنوا

  كّل الّذنوب من صّلى و أتقنها ومن حّج حّجة و أتقنها

( إذا احلديث  ( الجمعة إلى الجمعة و رمضان إلى رمضان )طّيب االستثناء اّلذي يف احلديث  السائل :

  أال يطّرد على بقّية األحاديث اجتنبت الكبائر )

فاهللا يتفّضل على  ( بسبع )ّمث جاء  ( صالة الجماعة تفضل صالة الفّذ بخمس )هذا قيد يشبه قيد  الشيخ :

( لم يبق من درنه على بدنه شيء أو  ( رجع من ذنوبه كيوم ولدته أّمه )عباده مبا يشاء كان هذا قبل أن يقول 

( .  

  ما استطاع أن يهدي وشّق عليه الّصيام يف احلّج ماذا يفعل ؟ من حّج متمّتعا و السائل :

  يعين شّق عليه الّصيام تعين ال يستطيع الّصيام ؟ الشيخ :

  ألنّه إذا صام يتعب و ال يستطيع أن يؤّدي مناسك احلّج . السائل :

  وسبعة أيّام ؟ الشيخ :

  يستطيعها . السائل :

  يستطيع , يضّمها إىل تلك . الشيخ :

  يضّمها . ئل :السا

(( فمن كان منكم ألّا ليست هذه الّثالث أيّام بأفرض إن صّح الّتعبري من صيام رمضان ومعلوم  الشيخ :

فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعال هذا متمّتع ال يستطيع أن يصوم  مريضا أو على سفر فعّدة من أيّام أخر ))

  صوم عشرا حينما يرجع إىل أهله .ثالثة أيّام يف احلّج فإذن يضّمها إىل الّسبع في

  يا شيخ .. السائل :



  أنا شايف اجلبهة هنا هي املتحرّكة أّما هنا ما يف حركة , ما الّسبب ؟ الشيخ :

  يف احلركة الربكة . السائل :

سائل آخر : هل يشرتط لوجوب احلّج بالّنسبة للمرأة وجود حمرمها سواء زوجها أو من حترم عليه على الّتأبيد 

  لو أّن املرأة حّجت من غري حمرم هل حّجها صحيح مع اإلمث أم حّجها باطل ؟ ...ب أو بنس

  حّجها صحيح مع اإلمث . الشيخ :

  إنسان حّج مفردا ويف أثناء احلّج علم أّن الّتمّتع البّد منه ماذا عليه أن يفعل ؟ السائل :

  يفسخ . الشيخ :

  يفسخ . السائل :

   عمرة مثّ يف اليوم الثّامن من ذي احلّجة يلّيب باحلّج مثّ يهدي أو يصوميفسخ احلّج ويقلبه إىل الشيخ :

  شيخ إذا كان يف يوم الّنحر علم أّن الّتمّتع يعين البّد منه ماذا عليه ؟ السائل :

  يف يوم الّنحر ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  اء اهللا .فاته الرّكب , فإن تيّسر له يعيده مرّة أخرى يف عام قابل إن ش الشيخ :

  حّجه صحيح ؟ السائل :

  حّجه صحيح و إمثه على من أفتاه . الشيخ :

سائل آخر : هل على احلاّج إذا كان يريد أن يهدي أن ميسك عن شعره و ظفره تشّبها بغري احلاّج اّلذي يريد أن 

  يضّحي ؟

  الساعة حادية عشر هو متمّتع بالعمرة إىل احلّج ؟ الشيخ :

  ذي عليه هدي هل ميسك عن شعره و ظفره كمثل اّلذي يريد أن يضّحي ؟سائل آخر : احلاّج ال

  نعم . السائل :

احلج ميسك إّال ملا البّد منه من الّتحّلل من العمرة , فسبحانك اللهّم وحبمدك أشهد أن  ...من العمرة  الشيخ :

  ال إله إالّ أنت أستغفرك وأتوب إليك .

ذا أم لألبد قال بل ألبد أبد دخلت العمرة في الحّج إلى يوم ( أرأيت عمرتنا هذه في عامنا ه الشيخ :

ولذلك فال ينبغي ألّي حاّج ولو كان قد جاء بعمرة منفردة مستقّلة إّال أن يضّم  القيامة و شّبك بين أصابعه )

هذا  )( دخلت العمرة في الحّج إلى يوم القيامة العمرة إىل احلّج جتاوبا منه مع قوله صّلى اهللا عليه وسّلم 



  جوابنا عن ذاك الّسؤال .

  بالّنسبة لرفع األيدي يف كّل خفض و رفع هل له دليل ؟ السائل :

جاءت أحاديث عديدة يف رفع األيدي مع كّل تكبرية فبعضها يف سنن الّنسائّي ويف سنن أيب داود و  الشيخ :

ي له رسالة صغرية يف هذه املسألة ألحد علماء احلديث اّلذين كانوا مقيمني يف مّكة أظّن امسه عبد احلّق هند

خاّصة فجمع فيها األحاديث اّليت جاءت يف رفع اليدين مع كّل تكبرية ومن ذلك حديث أنس يف مصّنف بن 

ولذلك فهذا الرّفع سّنة  ( أّن الّنبّي صّلى اهللا عليه وسّلم كان يرفع يديه في كّل خفض ورفع )أيب شيبة 

  خبالف الرّفع عند الرّكوع عند رفع الرّأس منهمستحّبة لكّنها ليست سّنة مؤّكدة 

  أحسن اهللا إليكم توجيهكم حلديث بن عمر السائل :

  كيف  الشيخ :

  . ...توجيهكم حلديث بن عمر عندما ذكر مواضع الرّفع قال  السائل :

ها طالب و ما رآه و حنن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهّية عظيمة جّدا و إذا عرف ...ذلك ما  الشيخ :

" العلم متّكن ا من إزالة إشكاالت كثرية حول بعض األحاديث منها هذه القضّية تلك القاعدة هي اّليت تقول 

فابن عمر رضي اهللا عنه وعن سائر الّصحابة ينفي الرّفع يف الّسجدة لكن غريه أثبته  املثبت مقّدم على الّنايف "

ذه القاعدة أجاب اإلمام البخارّي أهل الكوفة ويرمحك  الّنايف " " املثبت مقّدم علىفنعود إىل القاعدة ونقول 

اهللا اّلذين كانوا يذهبون إىل أّن الرّفع ال يكون إّال مع الّتكبرية األوىل وكانوا حيتّجون حبديث عبد اهللا بن مسعود 

ّد اإلزار جّيدا حّىت أّن وجيب أن تش " أال أصّلي لكم صالة رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم "رضي اهللا عنه قال 

الّسرة وما حتتها على األقّل هو من العورة , ألّن أئّمة احلديث على رأسهم اإلمام البخارّي رّد على الكوفّيني ويف 

مقّدمتهم أبو حنيفة الّنعمان بن ثابت رمحه اهللا اّلذي كان حيتّج حبديث ابن مسعود اإلمام البخارّي احتّج على 

هم اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا اّلذي كان يذهب إىل عدم شرعّية الرّفع إالّ يف تكبرية اإلحرام رّد الكوفّيني وعلى رأس

عليه ذه القاعدة ابن مسعود نفى كما نفى بن عمر الرّفع عند الّسجود أّما نفي بن مسعود فكان أوسع نفى 

اّلذين اقتصروا يف شرعّية الرّفع فقط عند تكبرية الرّفع إّال يف تكبرية اإلحرام مباذا احتّج البخاري على الكوفّيني 

ا دخل الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم 
ّ
اإلحرام حبديث بالل احلبشي رضي اهللا عنه اّلذي رواه عنه ابن عمر نفسه مل

مّكة فاحتا ودخل جوف الكعبة صّلى ركعتني ووصف بالل حينما خرج مع الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم من جوف 

ا دخل الكعبة "وتلّقاه ابن عمر رضي اهللا عنه و سأله  الكعبة
ّ
" صّلى قال  " ماذا صنع الّرسول عليه الّسالم مل

  شوف هو اآلن هو يصف بدقّة بالل هو الواصف . ركعتني بني العمودين "



  سائل آخر : الّسالم عليكم .

بني العمودين وبينه و بني جدار الكعبة " صّلى ركعتني وعليكم الّسالم ورمحة اهللا و بركاته , وقال له  الشيخ :

دليل أنّه كان يالحظ صالة الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم بدقّة , هذا حديث ابن عمر عن بالل يثبت  ثالثة أذرع "

" إنّه مل يصّل يف جوف أّن الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم صّلى ركعتني يف جوف الكعبة أّما ابن عّباس فيقول 

ا هو خارجها قال البخارّي فبماذا أخذ أهل العلم ؟ أفبحديث بالل املثبت لصالة الّرسول عليه إمنّ  الكعبة "

 " أخذوا حبديث بالل لتأيت قاعدة "الّسالم ركعتني أم حبديث ابن عّباس اّلذي نفى هاتني الرّكعتني قال البخارّي 

أثبته املثبت أن يثبت إلينا بالّسند اّلذي تقوم  وهذه قاعدة مطّردة بشرط أن يثبت ما " "املثبت مقّدم على الّنايف 

به احلّجة فعلى ذلك ابن عمر رضي اهللا تعاىل عنه أثبت لنا الرّفع عند الرّكوع والرّفع منه فزدناه على حديث ابن 

ا مسعود اّلذي أثبت الرّفع فقط عند تكبرية اإلحرام ّمث أنس بن مالك ومالك بن احلويرث وغريه من الّصحابة أثبتو 

الرّفع يف غري املوطنني اّلذين زادمها ابن عمر على ابن مسعود فوجب علينا أن نأخذ الزّيادة على رواية ابن عمر  

كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود يؤّكد هذا اجلمع أنّه قد صّح عن ابن عمر نفسه اّلذي ثبت نفي الرّفع 

ل أهل العلم وهذا من إنصاف الّصحابة وعدم وقوفهم عند ما عند الّسجود أنّه كان يرفع يديه عند الّسجود ويقو 

فقد  " أنا مل أر الّرسول عليه الّسالم يرفع "وصل إليه علمهم بل كان بعضهم يستفيد من علم بعض فمع أنّه قال 

ذلك رؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الّصحابة اآلخرين اّلذين شاهدوا الّرسول عليه الّسالم يرفع يف 

املوضع اّلذي مل يشاهده ابن عمر نفسه ذه القاعدة جيمع بني األحاديث املثبتة و األحاديث الّنافية , والّسالم 

  عليكم مجيعا .

  السائلون : وعليكم السالم .

  هل يشرع ألهل مّكة القصر يف مىن ؟ السائل :

وآله وسّلم وخري اهلدى هدى حمّمد ومل يتغّري  كذلك فعل أهل مّكة حينما حّجوا مع الّنّيب صّلى اهللا عليه  الشيخ :

أّي شيء ألّن العلماء ذكروا أّن القصر يف مىن بالّنسبة ألهل مّكة ميكن أن يكون ألنّه يف ذلك العهد كان سفرا 

وميكن أن يكون بأنّه من مناسك احلّج فاذا كان األمر كذلك فال جيوز لنا أن نغّري شيئا فارقنا عليه رسول اهللا 

اهللا عليه وسّلم إّال بتوقيف منه لنا ولعّله ممّا حيسن أن نضرب على ذلك مثال أن نذّكر إخواننا احلاضرين  صّلى

اّلذين أظّن ولعّل ظّين أيضا هو ظّن املؤمن ألّن ظّن املؤمن املفروض أن يكون يقينا فأقول لعّل إخواننا احلاضرين 

ب كلمة وهي أّن دعوتنا إىل الكتاب والّسّنة مقرونة بأن تكون فيما أظّن يشاركوننا فيما ألقيناه يف األمس القري

  هذه الّدعوة على منهج الّسلف الّصاحل .



و على ما فهموه هم ونقلوه إلينا هذه املسألة اّليت سألت عنها آنفا رّمبا تصلح مثاال لضرورة تفسري  الشيخ :

أردت أن أذّكر إخواننا احلاضرين مبثال يتكّرر مع الّنصوص الّشرعّية على ضوء تطبيق الّسلف الّصاحل هلا ولكّين 

املسلم كّل يوم ما شاء اهللا مرّات ومرّات كثرية ومع ذلك فأكثر الّناس عنه غافلون ال أحاشي و ال أستثين حّىت  

كثريا من إخواننا أهل احلديث أو أتباع الّسلف الّصاحل ما هي ؟ لقد روى اإلمام البخارّي ومسلم يف صحيحيهما 

( عّلمني رسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم الّتشّهد في حديث عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال من 

( الّتحّيات هللا والّصلوات والطّيّبات الّسالم فذكر الّتشّهد املعروف بتشّهد بن مسعود  الّصالة وكّفي بين كّفيه )

على عباد اهللا الّصالحين أشهد أن ال إله إالّ اهللا وأشهد عليك أيّها الّنبّي ورحمة اهللا و بركاته الّسالم علينا و 

هذا هو تشّهد ابن مسعود لكّنه رضي اهللا عنه حبرصه يف تبليغه العلم الّنافع إىل  أّن محّمدا عبده و رسوله )

( شّهد املسلمني أدخل مجلة معرتضة حينما وصل إىل قوله أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم عّلمه الّسالم يف التّ 

هنا الّشاهد  " وهو بني ظهرانينا فلّما مات قلنا الّسالم على الّنّيب "قال ابن مسعود  الّسالم عليك أيّها الّنبّي )

أنّنا جيب أن نتلّقى الكتاب والّسّنة على ضوء فهم وتطبيق سلفنا الّصاحل هلما كّلنا يقف على هذا احلديث وعلى 

مر وكّلها تدور حول تعليم الّرسول صّلى اهللا عليه وآله وسّلم حديث ابن عّباس وحديث عائشة وحديث ع

لكن ابن مسعود اّلذي أويت فقها قّلما يؤتاه غريه من  " الّسالم عليك أيّها الّنّيب "الّتشّهد ألصحابه بلفظ اخلطاب 

أصحابه  الّصحابة فضال عن من جاء بعدهم ولذلك كان حريصا يف تبليغ علمه إىل من بعده من الّتابعني من

" الّسالم فأدخل هذه اجلملة املعرتضة بعد أن بّلغنا تعليم نبّينا صلوات اهللا و سالمه عليه لنا أن نقول يف الّتشّهد 

أي عّلمنا أن نقول الّسالم عليك  " وهو بني ظهرانينا "أي بكاف اخلطاب استدرك هو تعليما لنا فقال  عليك "

" فلّما قبض قلنا الّسالم لّما قبض قال ابن مسعود يف متام هذه اجلملة ورسول اهللا صّلى اهللا عليه وسّلم حّي ف

إذن حنن نأخذ تعليم الّرسول عليه الّسالم بالّسالم عليك بقيد مادام يف حياته أي أّن هذا احلكم كان  على الّنّيب "

قبض قال أصحابه الّسالم  خاّصا بأصحاب الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وبقيد حياته صّلى اهللا عليه وسّلم فلّما

  على الّنّيب .


